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Pán Ježíš vyučuje, mnozí od Něj odchází
3. Jan 6,66. Proč vlastně někteří učedníci Ježíše opustili?

Ježíšovo vyučování je provokativní, tvrdé.

4. Ř8,5-16 Jaké jsou rozdíly mezi životem podle těla a podle Ducha?

Překážkou k přijetí Jeho učení však není intelekt, ale neochota uznat Ježíšovu
autoritu a přijmout Jeho požadavky pro každodenní život.
Ježíšovo slovo bývá chápáno tělesně, ale tělo nic neprospívá. Potřebujeme se
nechat vést Božím Duchem a žít Boží život (Ga2,20).
Mnozí učedníci však od Něj raději odešli.

5. Jsou ve Tvém životě oblasti, kde vítězí spíše tělo než Duch?

1. Někteří učedníci jsou „jen do pohody“. Dobrý učedník následuje Ježíše i přesto,
když prožívá hrozbu, nebezpečí a riziko.
2. Někteří učedníci přišli jen proto, aby něco získali. Součástí následování je však
také kříž.

6. Jak často chodíš k Ježíši? Máš vyhrazený čas pro ztišení - být sám s Bohem?

3. Jsou i rozhodní učedníci. I vy chcete odejít? Ke komu bychom šli? Bůh akceptuje
člověkovo rozhodnutí.

7. Umíš Jemu vedle modliteb také naslouchat?

Závěr: Jak přišel Petr k tomuto poznání?

8. Jakou váhu má ve Tvém rozhodování Ježíš? Jak se to promítá do Tvých
nynějších rozhodování?

1. Jaké životní křižovatky byly pro Tebe nejzásadnějším rozhodnutím?

JAK POUŽÍVAT TENTO MATERÍAL: TŘI SETKÁNÍ NAD PÍSMEM:
1. Setkání na nedělní bohoslužbě: napiš si poznámky, co tě v kázáni oslovilo.
2. Setkání doma: odpověz si na položené otázky.
3. Setkání na skupince: sdílej své odpovědi s druhými

2. Stojíš před nějakým rozhodnutím?

Sborové skupinky jsou určené všem, kteří navštěvují náš sbor a mají zájem o setkávání se nad Božím
slovem v užším kruhu přátel. Přehled stávajících skupinek a kontakt na jejich vedoucí najdete na sborové
nástěnce ve vestibulu. Chcete-li skupinku navštěvovat, můžete kontaktovat vedoucí skupinek, nebo také
koordinátora sborových skupinek, bratra Jakuba Mrázka. tel: 777 580 157,
email: skupinky.cbostrava@gmail.com. Veškeré materiály najdete na www.cb.cz/ostrava/skupinky.

